


A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Gyevi Art Kulturális Egyesület

6 7 5 0 Algyő

Búvár utca

5

    

0 6 0 2 0 0 0 1 8 3 6

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 7  2 0 0 2

1 8 4 6 9 9 2 7 1 0 6

Horváth József

Algyő 2 0 2 2 0 4 2 8

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Adatok ezer forintban

2 196 1 326

2 196 1 326

2 196 1 326

1 156 1 326

877 1 156

279 170

1 040

2 196 1 326

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Adatok ezer forintban

288 701 288 701

1 028 2 044 1 028 2 044

123 161 123 161

906 1 738 906 1 738

20 20

1 316 2 745 1 316 2 745

1 037 2 575 1 037 2 575

1 037 2 575 1 037 2 575

279 170 279 170

279 170 279 170

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Adatok ezer forintban

550 540 550 540

133 138 133 138

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gyevi Art Kulturális Egyesület

6 7 5 0 Algyő

Búvár utca

5

    

0 6 0 0 P k 6 0 0 7 7  2 0 0 2

0 6 0 2 0 0 0 1 8 3 6

1 8 4 6 9 9 2 7 1 0 6

Horváth József

Kulturális tevékenység

1997. évi CXL.tv. 73§(1) a, d, g pont

Fiatalok, idősek, főleg algyői lakosok

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Adatok ezer forintban

1 316 2 745

133 138

1 183 2 607

1 037 2 575

279 170

10

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Gyevi Art Kulturális Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .17  12 .00 .27



 Szöveges beszámoló 2021 évről 

Mivel 2021 év elején a pandémia miatt nem lehetett semmilyen csoportosulás, az évet 
tojásfa állítással, majd Anyák napi gyerekrajz pályázat kiírásával kezdte a tollforgatók 
csoportja.  

A Parlando Balatonszárszóra utazott egy megmérettetésre, ahonnan kiemelt arannyal jött 
haza. 

 Az alkotók csoportja gyerektábort szervezett és tartott július végén.  

Az év folyamán a tollforgatók irodalmi esteket, kiállításokat, bemutatókat szerveztek, 
együttműködve a Kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesülettel, a 
hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Körrel, és a budai Krúdy Gyula Irodalmi Körrel.  

A Parlando július 17-én, szombaton, a kelebiai búcsú keretében, a Márton Áron Közösségi 
ház kerthelységében közös operett hangversenyt hirdetett meg, a Parlando Énekegyüttes 
20. Születés napja alkalmából. Az időjárás nem tette lehetővé a szabadtéri hangverseny 
megtartását, és így a kelebiai plébániatemplom adott otthont az operettest megrendezésére.  
A műsorban felléptek az Énekegyüttes tagjai továbbá a „Szóljon hát a nóta” vajdasági 
zenekar tagjai, és szólistája, Dékány Zsófia, Juhász Gábor vezetésével. A zsúfolásig megtelt 
templomban így közel 250 fő láthatta a műsort. 

Augusztusban a tollforgatók csoportja szakmai kiránduláson vett részt.   

Szeptember 30-án barátságfát ültettünk, a Gyevi Art Kulturális Egyesület és a kelebiai Gaál 
Ferenc Magyar Művelődési Egyesület öt éves kapcsolatának fennállása alkalmából.  

A fő „központi” Születésnapi gálaestre, többszöri időpontmódosítás után szeptember 30-án 
(csütörtök) került sor. Algyő Nagyközség Napja október 1. – mely eseményt a falu 
nagyszabású rendezvényekkel ünnepel. Ez alkalommal is óriássátor került felállításra, s úgy 
döntöttünk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel nem a Faluház színháztermében – 
korlátozott létszámmal és a zárt térre vonatkozó szabályok kötöttségeit így mellőzve – az 
ünnepi rendezvényeknek teret adó sátorban tartjuk meg az ünnep előestéjén a Parlando 
Énekegyüttes 20. Születésnapi Operett Gálaműsorát. A műsor belépőjegy és előzetes 
regisztráció nélkül volt látogatható, így a közönség létszáma az elhelyezett székek 
figyelembevételével kb 550 fő volt. A Parlando Énekegyüttes közel egy órás műsorban adott 
ízelítőt az elmúlt 20 év dalaiból. Majd az operett műfajának kiválóságai léptek színpadra. 
Kónya Krisztina és Szabó Dóra Cintia a Szegedi Nemzeti Színház, Bocskai István a Magyar 
Állami Operaház, Kiss Diána, Peller Károly és a Kossuth-díjas Oszvald Marika, a Budapesti 
Operettszínház művészei kápráztatták el a közönséget.  

A Parlando programtervében szerepelt az együttes elmúlt 20 évét bemutató kiállítás 
létrehozása. Ennek a Faluház emeleti galériája adott teret. Számtalan fénykép, oklevél, 
elismerések, ajándéktárgyak és az együttes fellépőruhái kerültek bemutatásra, kiállításra, 
melyet a tollforgatók és a kézművesek csoportja segített elkészíteni. A megnyitóra a 
Gálaműsort megelőzően került sor, és egy hétig volt látogatható.  

Mivel másnap a harmonikaegyüttes lépett színpadra, Bakos József csapata készítette 
rengeteg virággal a díszítést. 



Ezen felül az énekegyüttes nyolc alkalommal lépett fel valamelyik környező településen. 

Októberben a tollforgatók csoportja egy antológiát szerkesztett és adott ki. 

Év végén a kézművesek csoportja ismét meghirdette a „Nyitott ablakok” elnevezésű 
szórakoztató programját, mely sok algyői embert megmozgatott esténként. 

 



2021 . évi Beszámolójához

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása

Név: Gyevi Art Kulturális Egyesület

Székhely: 6750 Algyő Búvár utca 5.

Bejegyző határozat száma: 0600/Pk-60077/2002

Nyilvántartási szám: 06-02-0001836

Jogszabályi háttér

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

sajátosságairól

350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről

A beszámolási forma:

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben  

meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 

kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 

körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 

politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 

beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján  a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 

biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról

2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Gyevi Art Kulturális Egyesület

A számviteli politika főbb vonásai



· A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

· A mérlegkészítés időpontja: 2022. április 25.

3. A beszámoló készítése, aláírása:
· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Elnök

4.

5.

A civil szervezet saját honlappal nem rendelkezik! DE IGEN! www.gyeviart.hu

6.

7.

8.

II.

1.
a)

·

·

·

·

·

·

b)

·

·

·

c)

·

·

d)

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen

(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz

piaci értéke, valamin

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenés leírás módszerei:

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor 

egy összegben.

A bekerülési érték:

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

saját előállításkor a közvetlen költségek;

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

Könyvvizsgálati kötelezettség

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése:

A számviteli alapelvek érvényesítése:A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a

folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; 

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 

gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett 

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.



·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak
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Az statisztikai állományi létszám: 40 fő

2.

-

-

3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 

ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

Tájékoztató adatok

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája 

okán.

Információk a kötelezettségekről

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A Társaság a pénzügyi instrumentumok Számviteli törvényben meghatározott körére alkalmazza a valós értéken történő 

értékelést.

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és 

kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

Valós értékelésen történő értékelés



5.

6.
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A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a

beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

Képviseletre jogosult személy 

aláírása

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről



Támogatási program Támogató Időtartam Összeg Személyi 

Magánszemély Horváth József 2021  20 000 

Társadalmi szervezetek 

támogatása

Algyő 

Nagyközség 

Önkormányzata

2021  540 000 

SZJA 1%
Magyar 

Államkincstár
2021  137 785 

NEA 2020  1 040 000  765 000 

Felhasznált 



Dologi Felhalmozási Szöveges bemutatás

 20 000 

A 3 szakmai csoport és a működési költségek 

támogatására 5-5 ezer Ft jutott, fellépés, 

bemutatkozás útiköltségére, alapanyagra, 

rendezvény költségére lett elköltve.

 540 000 

Ebből az összegből finanszírosztunk egy 

gyerektábort, az általános működési kiadások, 

rendezvények és szakmai kirándulások egy részét, 

fellépések útiköltségeit. A kézműves csoport 

alapanyagokat vásárólt belőle. A tollforgatók 

csoportja az antológia kiadásának egy részére és 

rendezvények útiköltségére fordította.

 137 785 

Plakát készítés, telefon és postaköltség, útiköltség. 

Ebből az összegből fizettünk alapanyag beszerzést, 

Artisjus költséget, és az 1 %-ból is hozzájárultunk az 

antológia kiadásához

 275 000 

 A 20 éves Parlando gála fellépőinek díja, egyéb 

megbízási szerződés alapján kifizetésre kerülő díj. 

Vendéglátás az állófogadáson. Busz és 

személygépkocsi költségtérítése a kelebiai gálára.

Felhasznált 


